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Vhodné zařazení:       Fyzika 
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Metodické poznámky: 

 

    Test řešíme výběrem z nabídnutých odpovědí. Ke každé 

otázce je správná právě jedna odpověď. Odpověď, kterou 

považujeme za správnou označíme zakroužkováním příslušného 

písmene. Pokud chceme změnit označení, kroužek škrtneme 

křížkem a zakroužkujeme jinou odpověď. 

  Test lze použít v prvním pololetí osmého ročníku jako 

orientační prověrku pochopení nové látky na konci vyučovací 

hodiny, nebo jako klasifikovaný test na počátku kterékoliv 

následující hodiny. 

 

Správné řešení: 

 

Test č.: 1.ot. 2.ot. 3.ot. 4.ot. 5.ot. 

20.A b a d b a 

20.B c d c a c 

 

 

 

 

 

 

VY_52_INOVACE_F36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8. roč.                               20/A – TEPLO                  2011/2012 

Čas: max. 5 minut     

Tř: 8…..                Jméno………………………….          Dat:………… 

1. Jak zase nazývají pístové motory, které spalují benzín? 

a) Žahavé 

b) Zážehové 

c) Zažéhavé 

d) Žhavé 

e) Žádná z uvedených odpovědí není pravdivá 

2. Jak se nazývají motory, v nichž se jako palivo používá nafta? 

a) Vznětové 

b)Vznítivé 

c) Vznětlivé 

d)Vzlínavé 

e) Žádná z uvedených odpovědí není pravdivá 

3. Vyjmenuj pracovní doby čtyřdobého motoru. 

a) Sání, deprese, expanze, výfuk 

b) Sání, komprese, kondenzace, výfuk 

c) Sání, imprese, expanze, výfuk 

d) Sání, komprese, expanze, výfuk 

e)  Žádná z uvedených odpovědí není pravdivá 

4. Jak se zapálí palivo v zážehovém motoru? 

a) Ve stlačeném vzduchu o vysoké teplotě 

b) Elektrickou jiskrou 

c) Zapalovačem 

d) Tuhým podpalovačem 

e)  Žádná z uvedených odpovědí není pravdivá 

5. Jak se zapálí palivo ve vznětovém motoru? 

a) Ve stlačeném vzduchu o vysoké teplotě 

b) Elektrickou jiskrou 

c) Zapalovačem 

d) Tuhým podpalovačem 

e)  Žádná z uvedených odpovědí není pravdivá 

 

 

 

 

8. roč.                               20/B – TEPLO                  2011/2012 

Čas: max. 5 minut     

Tř: 8…..                Jméno………………………….          Dat:………… 

1. Jak zase nazývají pístové motory, které spalují benzín? 

a) Žahavé 

b) Zažéhavé  

c) Zážehové 

d) Žhavé 

e) Žádná z uvedených odpovědí není pravdivá 

2. Jak se nazývají motory, v nichž se jako palivo používá nafta? 

a) Vzlínavé 

b)Vznítivé 

c) Vznětlivé 

d) Vznětové  

e) Žádná z uvedených odpovědí není pravdivá 

3. Vyjmenuj pracovní doby čtyřdobého motoru. 

a) Sání, deprese, expanze, výfuk 

b) Sání, komprese, kondenzace, výfuk 

c) Sání, komprese, expanze, výfuk 

d) Sání, imprese, expanze, výfuk 

e)  Žádná z uvedených odpovědí není pravdivá 

4. Jak se zapálí palivo v zážehovém motoru? 

a) Elektrickou jiskrou  

b) Ve stlačeném vzduchu o vysoké teplotě 

c) Zapalovačem 

d) Tuhým podpalovačem 

e)  Žádná z uvedených odpovědí není pravdivá 

5. Jak se zapálí palivo ve vznětovém motoru? 

a) Tuhým podpalovačem 

b) Elektrickou jiskrou 

c) Zapalovačem 

d) Ve stlačeném vzduchu o vysoké teplotě  

e)  Žádná z uvedených odpovědí není pravdivá 

 

 

 


